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Esta obra tem como objetivo apresentar
à sociedade informações sobre a
Amazônia produzidas por pesquisadores

que desenvolvem estudos na reqião. Temas
com prioridade são relativos à biodiversidade,
conservação, ecossistemas, desmatamento, águas,
origem das dvilizações amazônicas e aspectos da
relação do homem com a exploração
dos recursos naturais, aquecimento
global e degradação ambiemal:

É importante destacar que houve
uma boa interação entre a prática
jomalistica de difundir informações
e a acadêmico-científica de manter o
teor técnico do conteúdo, buscando-
se uma linguagem adequada para a
sociedade.

O processo de elaboração deste livro confirma
a vastidão de informações técnico-científicas
sobre a Amazônia que precisam ser difundidas
em linguagem apropriada para o alcance de
todos. Um volume imenso de conhecimento
já produzido ainda merece ser objeto de .
divulgação, inclusive para dar satisfação à
sociedade da produção científica desenvolvida
com os recursos públicos aplicados em pesquisa,

mesmo que estes recursos estejam muito a
do ideaL

A ilustração é um dos recursos que
mereceu espaço considerável com o objetivo
de acrescentar aspectos da realidade reqiona
e tomar mais agradável a leitura. Este livro

- também possibilitou difundir linhas de atuaçã
de um considerável número de
pesquisadores e instituições reqionai

É muito positivo que o
conteúdo deste livro seja utilizado
como material de estudo e
aprotundameritos nos diversos
níveis de ensino, ampliando
o conhecimento geral sobre a
Amazônia. Ciência e tecnologia
devem estar a serviço da população

e sua difusão é a base para consolidação do
saber e sua aplicação prática pela sociedade.

É importante destacar a iniciativa do jornal
O Liberal e da Companhia Vale do Rio Doce
de oferecer à sociedade este material, que
certamente preenche uma lacuna na difusão
científica e pode ser um material didático para
contribuir com o ensino e a formação dos
cidadãos, eniatizando as amazoniâaâes.

Inocêncio Gorayeb

Ciência e
tecnologia
devem
estar a
servico da
popuiação
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Acor venné~f1~ealaranjadado P",ªr!lç 1

o significado do nome pirarucu ad-
vém da cor. vermelha de algumas
partes do animal. Aos que ainda não
o viram, ressaltamos que o seu mús-
culo .(a carne que comemos) possui
tonalidades vermelhas e a sua pele
possui manchas redondas vermelho-
alaranjadas nas proximidades ven-
trais e caudais ..Disso advém o nome
indigena: "píra" (peixe) e "urucum"
(vermelho). Existem muitas lendas a
seu respeito na história da civilização
amazônica. Uma delas remete a um.
índio indisciplinado e ganancioso
que após atos inescrupulosos foi atin-
gido por um raio e transformado em
um peixe escuro nas profundezas do
Rio Tocantins. As manchas redondas
vermelho-alaranjadas constituem

uma"ouira,i'lenda", no que diz res-
peito àüdentificaç~o do sexo desses
a'i:úillaís: dti-sé. que o macho possui

'": ", ero- de manchas verme-
-v . Jadas do que a fêmea. O

rêsérite-áutor já presenciou vários
s'êaâ'6res- tentando adivinhar o
Ó~à:~s.'animáis adultos (antes de
"ã-lbs'everificar as suas gônadas),

~'ac~áo's foram poucos. Os machos;~~ . ~- - .'.,
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podem rer Jlotiéas manQl;las '. ~
meas podem:teruíuitas.A-G?í~~ver'
lho-alaranjada varia tíe 'ácordo;#r '.
região que o anímal éeilcontr,-ad'Q'ià
vezes mais vermellio;'":às"vezes'm
alaranjada; essa va,riaçã6 é'cl".y'~dô:
condições de alímentação.e. \']âapi:ta
ESSél· falta'dé'tíímorfísmo.' se~·
ferencas- fenotípícas que. re\{~l
macho e a fêmea através dà;:ap'
cia corpórealocorre-eiri vál,'fos.
xes.No'pirarucu, constituics(,um problema para a criaçã
a~al)sso importa, ba,st '
te, aos plscicultores,poi"
não-há como dívídír os
animais em lotes" e
ou selecíoná-los
para a engorda
e reprodução' se
não se souber o·
sexo dos mesmos.
Nos alevinos; e jovens;
inclusive, é, impossível d
adivinhar 0 sexo, pois as:
vermelhó-alaranjadas ne'
existem. Referimo-nos a .al
animais que se alimenta =:
de fitoplâncton e :Z00pl;ân
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Cabe a todos nós lutarmos
-ara que a lei seja cumprida. Para
ssonão é necessário que façamos
iarte da equipe que fiscaliza a
ua captura, temos que agir como
idadãos conscientes, ou seja, não
levemos comprar ou consumir a
ame fresca do pirarucu na épo-
'a de "defeso", Se ela for pescada
cites do'período de defeso e estí-
'er congelada ou salgada, não há
rroblema, mas consumi-Ia fresca
ta época de defeso significa que
staremos contribuindo para a
xtínção da espécie. Não é demais
embrar: a época vai de novembro
I abril, dependendo da região.
'odemos, ainda, denunciar qual-
[uer pesca do animal durante
.sse período. Aqui cabe lembrar
[ue o período de "defeso" coíncí-
le com o período de reprodução
10 animal e todos os alevínos
:apturados na natureza neste
ieríodo são ilegais. Esses aleví-
1OS, geralmente, são comprados
ior aquaristas ou piscicultores
nteressados na criação dos aní-
nais. Aqui cabe outro alerta: os
iíscícultores e aquariofilistas que
.ompram alevínos de pirarucus
levem se certificar da compra de
mímaís de criações regulamen-
adas. Caso contrário, estarão ín-
ríngíndo a lei. De um modo geral,
t maioria do comércio de aleví-
10S de pirarucu é ilegal. Os aleví-
10S de pirarucu provenientes da
iatureza também enfrentam um
iroblema de mortalidade muito
ilta, possuem inúmeros parasí-
as. Se forem alimentados com
'ação requerem um treinamento
ilímentar, ou seja, uma íntrodu-
;ão gradual de ração misturada
:om peixes ou outros alimentos
iaturaís, As pesquisas atuais so-
ire a sobrevivência e sanidade de
ilevínos de pirarucu são íncípíen-
es. Os pesquisadores procuram
iescobrir métodos de treínamen-
o alimentar e de manejo de ale-
/ínos que atenuem a quantidade
ie parasitas e que dirnirLuam a
nortalidade. No entanto, airLda
são poucas as pesquisas compa-
'adas ao imenso universo econô-
nico ao qual esse animal pode
ser inserido, uma vez que domí-
iadas as técnicas de sua criação

Respira 90% do
oxi ênio do ar pela
bexiga natatória,
um tipo de pulmão

praticamente inexplorado.
Foi dito anteriormente que o

animal sobe à tona para respi-
rar. Sobe à tona para respirar?
Que peixe é esse? Os peixes não
respiram pelas brãnquias? Sim, a
maioria dos peixes respira pelas
brânquias (órgão especializado
na retirada do oxigênio das águas

para o organismo dos peixes),
mas existem alguns peixes que
retiram o oxigênio diretamen-
te do ar atmosférico. O pirarucu
retira 90% de seu oxigênio do ar
atmosférico, pois é um peixe que
possui a bexiga natatória espe-
cializada e transformada em um
tipo de pulmão, o que permite
que o peixe retire o oxigênio do
ar atmosférico. Muitos acreditam
que por isso ele possa viver em
ambientes de água muito suja. No
entanto, embora mais resistente
que outros peixes, ele ainda ne-
cessita da água para excretar o
C02, água esta que não pode es-
tar completamente suja.

O pirarucu atirLge a sua matu-
ridade sexual por volta dos 4-5
anos de idade, geralmente estão
maiores do que 1,5 m de compri-
mento e têm ambiente adequa-
do à sua reprodução, daí advêm
muitas curiosidades biológicas:
os animais possuem fecundação
externa (os óvulos e os esperma-
tozóides são lançados na água,
respectivamente, por fêmeas e
machos. A partir disso ocorre a
fecundação e produção dos ovos,
ou zigoto, que irão se transfor-
mar em larvas e alevinos de píra-
rucus),
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em cativeiro, o seu comércio em
termos de grande mercado está
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brexploração, defeso e pesca
pirarucu, também, possui
ularídades fisiológicas extre-
nte interessantes, uma delas
esençade um osso na língua.
m osso dentro da língua, com
a mobilidade e que o ajuda a
II o alimento. São carnívoros
ímentam de camarões, caran-
; e uma diversidadede outros
. (traíra, apaiari, carás, mapa-
:.).Esse osso, depois de seco,
zado como objeto para a ras-
1do guaraná em bastão, um
liogenuinamente amazônico.
ganho extraordinário de

ío animal leva a uma crença
dica: o,sucesso na sua cria-
nnercíal. Na realidade, isso
bem assim. Existem muito
s pesquisas a respeito da
ão desse animal, muitos
esnutricionais ainda não fo-
stabelecidos e, por se tratar
1animal carnívoro, alímen-
:om ração custa muito caro
rendendo do manejo, a sua
o comercial torna-se econo-
lente inviável. Atualmente,
se sabe é que o ideal para

envolvimento adequado do
ti seria o uso de uma ração
5%de proteina; pode-se aín-
tar por uma ração com 40%
·oteína. Ambas são extre-
nte custosas. Em criações
ríaís de peixes carnívoros,
as pesquisas já estão muito
volvidas (por exemplo, no
gato), as pesquisas em nu-
apontam para a tentativa de
;ão de uma ração com a mí-
quantidade de proteína e a
na quantidade de carboídra-
;úcares), podendo assim di-
r a quantidade de proteína
rediente mais caro) da ração
,sanímaís, Noentanto, os es-
compirarucu não chegaram
: patamar, merecendo uma
atenção dos poucos grupos
udo de nutrição de peixes do
Outro fato bastante ínteres-
ligado ao pirarucu é o fato
e na família Osteoglossidae
dstem outros peixes com as
erísticas de tamanho e peso
rarucu. No Brasil, só exís-
iaís duas outras espécies e,
ica, mais algumas dezenas
Noentanto, nenhuma seme-
: ao pirarucu. A explicação
'ica para isso é que há 200
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milhôes de anos, na Pangea (sepa-
ração entre os contirlentes, no caso
África e América do Sul), as espé-
cies de anímaís se separaram e o
pirarucu ficou somente na Amé-
rica do Sul. Duzentos milhões de
anos atrás também nos remetem
a uma época em que existiam os
dinossauros, ou seja, além de ser
um dos maiores, é um dos peixes
mais antigos do planeta!

O pirarucu, por toda essa im-
portância e tradição, foi muito
pescado e atualmente encontra-
se na lista de animais sobrexplo-
rados Instituto Nacional do Meio
Ambiente. Isso significa que ele é
mais pescado (ou retirado do am-
biente) do que os estoques natu-
rais permitem, estando em risco
de entrar na lista de anímaís em
extinção (lista das espécies que
podem ser extintas). Por isso, exis-
tem leis que regulamentam a sua
pesca: além de não poderem ser
capturados anímaís com menos
de 1,5 m de comprimento, ainda
existe o período de "defeso" (épo-
ca na qual é proibida totalmente a
sua pesca). Esse período varia en-
tre novembro a abril, dependendo
da região. Além disso, existem re-
servas ambientais onde somente é
permitida a captura com técnicas
de pesca que não atinjam dire-
tamente todo o estoque animal,
como, por exemplo, a pesca com
a zagaia (uma ponta perfurante
e duas fisgas, em média com 10 a
15 em de comprimento), que é co-
locada em uma lança de madeira
roliça, em média com 2 m de com-
primento, extremidades com 2 em
e a parte central com 3-4 em de
diâmetro. Essa lança é arremessa-
da no animal, de dentro de uma
pequena canoa, quando ele sobe
à tona para respirar. Ela é presa a
uma corda que o pescador puxa
assim que o animal é fisgado. Uma
pesca que requer paciência, muita
habilidade e que impôe uma cap-
tura seletiva aos anímaís, tipo de
pesca ligada a uma tradição índí-
gena e totalmente enquadrada no
conceito atual de sustentabilidade
(exploração dos recursos naturais
do meio ambiente com o mínimo
de danos e alterações). Apesar dis-
so, as leis não são totalmente res-
peitadas e o pirarucu pode entrar
em risco de extinção.



drões reprodutivos
e lançamento na água não é
rio. A cada época de repro-
uma fêmea e um macho se

hem", sendo monogâmicos
nacho para uma fêmea) ao
3 por um período reprodu-
a sua monogarnia durante
. períodos reprodutivos aín-
o está comprovada, faltam
isas), constroem um ninho
mraco escavado pelos mes-
zeralmente no fundo de um
>li local de águas calmas), lá
itam seus óvulos e esperma-
les que fecundam na água.
nente, a cada ninhada sobre-
entre 500 a 2.000 alevinos,

s morrem devido à predação
.asítas e outros peixes (píra-
tucunarés), apesar da prote-
)S pais. Quando os alevinos
:am a nadar, quem os prote-
lida até atingirem um rama-
iara sobreviver sozinhos e
'arar da ninhada (30-40 cm)
acho. Existe uma crença de
macho possuiria "leite" na

1 e alimentaria os filhotes
.sse "leite". Na realidade, o
leu adulto possui na região
1, próximo às regiões orbí-
ntre o crânio e a pele, um
o que provavelmente está
mado a questões de atração
ida por feromônios (hormô-
rue atraem os animais, ge-
nte machos às fêmeas), mas
estar relacionado a outros
de atração. Isso descarta a
de um "leite" que nutriria
vínos, uma vez que esses se
atam de fito e zoopláncton e
temente de pequenos crus-
. e filhotes de peixe. Faltam
'ovações científicas a esse
to.

Ninhos em
buraf.!os cavados
no fundo de lagos
de águas claras

Embora esses padrões reprodu-
tívos sejam muitos curiosos, eles
dificultam em muito a criação em
cativeiro da espécie. Um dos pro-
blemas iniciais é que a indução de
ovulação e espermiação (liberação
de óvulos e espermatozóides) não
pode ser induzida artificialmente.
Outros peixes podem ser induzidos
à ovulação e espermiação através
de injeções de hipófise fresca (órgão
contido em todos os vertebrados e
ligado ao cérebro, produz hormô-
nios que atuam em outros órgãos,
como a tireóide, o rím e as gônadas,
também outros hormôníos impor- .
tantes como o hormônío do cresci-
mento), hipófise liofilizada (proces-
so no qual se extrai toda a água) de
outros peixes, o lHRH (hormônio
liberador de gonadotrofinas - go-
nadotrofinas são hormôníos que
regulam o desenvolvimento e fun-
cionamento das gônadas), prostra-
glandina F2 e alguns outros. Ne-
nhum deles funciona no pirarueu.
Em outros peixes, como a tilápia, o
curimatã e o tambaqui, a indução
à ovulaçãoêspermíação é muito
fácil. Por não se poder induzir a
ovulaçãoêspermíacão no pirarucu,
fica impossível selecionar machos
e fêmeas para a reprodução, uma
vez que os machos e fêmeas se es-
colhem por eles mesmos, restando
aos piscicultores atuais esperarem
a "boa vontade" dos animais para
se reproduzirem, isso sem falar no
fato de que uma reprodução induzi-

da poderia ser realizada "ín vitro",
aumentando em muito o número
de alevinos e diminuindo a incidên-
cia de parasitas. Atualmente, a Em-
brapa Amazônia Oriental (situada
em Belém) está atenta a todas essas
"lacunas científicas" que melhora-
riam a temologia para a criação do
pirarueu em cativeiro e lidera proje-
tos que desenvolvem pesquisas em
sanidade de alevinos, reprodução e
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nutrição do pirarueu em todas as
Embrapas da Amazônia, para pro-
duzir pesquisas que mínímízern a
falta de domesticação desse gigante
indomado: o pirarueu.

t,
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pesquisas
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